
 

 

 

 

 

 

Otázky a odpov ědi týkající se zám ěru výstavby  

geotermálních elektráren a tepláren na 

Semilsku  



2 
 

Obsah 

Otázky a odpovědi týkající se záměru výstavby  geotermálních elektráren a tepláren na 

Semilsku 1 

Je geotermální zdroj tepla zdrojem obnovitelné energie? 4 

Je štěpení matičky země pod našima nohama bezpečné? Jsou i opačné zkušenosti? 

Nedochází k otřesům? 4 

Dojde při vrtání do hloubky 5 km k vibracím stroje a tím i celého povrchu? 5 

Ve světě byly prý zastaveny a zakonzervovány takovéto vrty z důvodu nevyhovující 

seizmicity. Hrozí to i zde? 5 

Může dojít k seizmickým jevům i dodatečně tj. při provozu vlastní elektrárny a teplárny? 

Je takový provoz vhodné umístit v zastavěné části města-obce? 6 

Lze provoz pojistit a zároveň garantovat veřejnosti, že nebude nikterak poškozen 

nemovitý majetek? Nebude pojišťovna posuzovat blízkost geotermálního vrtu jako 

„vyšší riziko“ při uzavírání nových pojistných smluv nebo posuzování stávajících? 6 

Bude používána při vrtání a později při provozu nějaká nezdravá chemie, která bude 

vháněna do země? Jaká a jaké to bude mít následky? 6 

Neovlivní spotřeba vody při vrtání a provozu řeku Jizeru jako jednu z nejčistších 

pstruhových vod? Bude zajištěn minimální průtok vody Jizerou dle zákona 254/2001 

Sb.? 7 

Jak budou skládkovány a likvidovány odpady všeho druhu, nezamoří to krajinu? Jak 

bude nakládáno s odpadní vodou při odluhu parovodního oběhu, jaké bude její množství 

a složení – lze očekávat vysoké koncentrace soli? 7 

Jak vrty ovlivní stav povrchové a spodní vody? Nehrozí úniky vody, eventuálně páry do 

podloží, či deformace podloží vlivem tlaku páry při úniku? 8 

Doložte, že vrtání ani provoz GTE nebude ohrožovat ani v havarijních situacích 

veřejnost. Je doložena bezpečnost provozu z důvodů práce s párou pod tlakem? 8 

Budou se hlídat limity hluku a zveřejňovat výsledky jak při vrtání tak při provozu GTE? 

Zajištuje toto společnost nezávislá na investorovi? Bude vybudována protihluková 

bariéra? 9 

Jak dlouho bude probíhat vlastní vrtání a poté výstavba GTE? 9 



3 
 

Způsobí vrtání kromě hluku jiné negativní projevy např. prašnost, těžká nákladní 

doprava, činnost v noci apod.? 9 

Neovlivní vypouštěné (mařené) teplo, příp. vodní pára mikroklima v dané lokalitě? 9 

Co vede k rozhodnutí vrtat právě na Semilsku? Jaké je geologické složení podloží 

v hloubkách 5 km? Jaké je procento úspěšnosti? 10 

Je bezpečné vhánět vodu pod vysokým tlakem do vrtů při pouze odhadované geologické 

kvalitě vrstev?  (Není to jako navrtávat rozpálený tlakový hrnec?) 10 

Lze kromě slibů a ubezpečení ze strany investora uvést konkrétní užitek pro místní 

obyvatele? 11 

Kdo bude likvidovat případnou nehodu či katastrofu a jaké přichází v úvahu odškodnění 

pro obyvatele? Ponese následky investor nebo nastoupí vyšší moc a nikdo se nebude 

hlásit  k odpovědnosti? 11 

Je někde postavena geotermální elektrárna na stejném principu, jako se plánuje 

v Benešově u Semil? Je možné ji navštívit a jednat s vedením a samosprávou příslušného 

města o zkušenostech? 12 

Můžete podat více informací o principu organického Rankinova cyklu? 12 

Počítá se k ochlazování páry s využitím stávajícího komínu? Bude vyčištěn a 

vyvložkován, aby nedocházelo k „čištění“ párou a k uvolňování nečistot? 12 

Semily leží v blízkosti bývalé sopky. Není riziko, že magmatická vrstva je blíže, než si 

myslíme? 13 

 



4 
 

Je geotermální zdroj tepla zdrojem obnovitelné ener gie? 

Geotermální energie se řadí mezi obnovitelné zdroje, nejde však o zdroj nepřetržitý. Čerpání 
využitelného tepla je obvykle rychlejší než jeho obnova. Životnost pro výrobu elektřiny se předpokládá 
20-30 let, pro vytápění delší, protože není potřeba tak vysokých teplot a množství čerpané geotermální 
vody je možno snížit. 

 

Je štěpení mati čky země pod našima nohama bezpe čné? 
Jsou i opa čné zkušenosti? Nedochází k ot řesům? 

Je třeba se na problematiku podívat blíže. Na každý projekt lze nahlížet jako na nebezpečný, ať jde 
o zemní práce, o elektrárny nebo o výrobu a provoz automobilů.  Každý projekt má svá rizika, která je 
třeba znát a přijmout opatření pro jejich eliminaci. 

Budování hlubinných vrtů je při veškeré výjimečnosti použitých technologií pro specializované firmy 
z oblasti těžby nerostů a naftařského průmyslu víceméně rutinní záležitostí. Jako u každé stavby a 
navíc jako u každé podzemní stavby jsou přítomna určitá rizika, která je třeba vzít v úvahu jak při 
přípravě projektu, tak během vlastních prací. Práce smí provádět pouze zvláštním způsobem 
autorizované firmy za dohledu pracovníků se speciálním výcvikem a s tím spojenou odpovědností. 

Při vrtání a při vytváření podzemního výměníku skutečně dochází k nárůstu mikroseizmických jevů, 
z nichž drtivá většina není lidskými smysly na povrchu měřitelná. Sledování seizmicity je jednou 
z významných součástí komplexního zajištění bezpečnosti jak pro pracovníky, tak pro okolí.  

Štěpení lze provádět různým způsobem a různě se projevuje v odlišných geologických podmínkách. 
K otřesům, pozorovatelným lidskými smysly dochází především v tektonicky nebo vulkanicky 
predisponovaných zemětřesných zónách, proto se např. neuvažuje s využíváním této technologie na 
Karlovarsku, kde jsou jinak teplotní podmínky velmi příznivé.  V Českém masívu se oproti tomu 
předpokládá vytváření podzemních výměníků tepla pro využívání geotermální energie výhradně 
v žulových horninách, které jsou přirozeně predisponované ke štěpení ve třech puklinových systémech. 

Komplexní seizmický průzkum začíná již několik měsíců před vlastním vrtáním a jeho výsledky jsou 
jedním z podstatných vstupů do projektu vrtu. Seizmický průzkum je velmi nákladný, proto se provádí 
až ve chvíli, kdy je projekt odsouhlasen ve fázi územního rozhodnutí. (To je vlastně i smyslem, proč 
zákonodárce stanovil několikastupňové řízení před vlastním povolením stavby.) 

Seizmický průzkum dá odpověď na složení, uložení a pnutí jednotlivých podzemních vrstev a sleduje 
rozličnou mikroseizmickou aktivitu, která je běžně denně kolem nás, ale naše smysly ji zpravidla 
nezaznamenají.  
Data nashromáždění v období před zahájením vrtání slouží jako srovnání pro data získávaná v průběhu 
vrtných prací, aby bylo možné co nejpřesněji určit, které jevy jsou přirozené a které vyvolané, a přijmout 
příslušná opatření. Jinými slovy, seizmická bezpečnost je na prvním místě a nebude podceněna.  

Zároveň je třeba si uvědomit, že vrt s průměrem v řádu decimetrů v pevném kameni a ve stometrových 
hloubkách ani z fyzikálního pohledu nemůže způsobit takové změny na povrchu, které by byly člověku 
nějak nebezpečné. Člověk začíná vnímat posun na povrchu teprve, když je v řádu milimetrů, což je 
stále ještě zcela bezpečné pro stavby. Ovšem způsobit milimetrový posun povrchu jako důsledek vrtání 
v kilometrových hloubkách by bylo možné jen při pohybu rozsáhlých podzemních bloků, což v lokalitě 
nepředpokládáme. Přesto budou taková rizika předmětem zkoumání před zahájením vrtných prací 
i během nich. 
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Pokud jde o následný provoz geotermální elektrárny, probíhá trvalé sledování mikroseizmických jevů 
a jejich porovnávání s klidovým stavem. Dnešní technika dokáže velmi přesně určit příčinu takového 
jevu a tím i vyhodnotit, zda spočívá v provozu geotermálního zařízení. V závislosti na povaze a četnosti 
mikroseizmických jevů se pak používá tzv. semafor se třemi stupni provozu, tj. zelená pro klidový stav 
nebo stav s nevýznamnými jevy, oranžová pro zvýšení bdělosti v případě nárůstu určitých jevů 
a červená pro zásah do systému řízení.  
Ten může spočívat v omezení cirkulace vody nebo může vést i k dočasnému odstavení provozu. 
Je třeba uvést, že se červená použije daleko dříve, než by na povrchu došlo k výrazněji pociťovaným 
seizmickým jevům. Občasné pozastavení provozu tak může být v seizmicky aktivnější oblasti víceméně 
součástí provozní rutiny, nijak neohrožující okolí.  

Dosavadní průzkumy i historická pozorování obyvatel Semilska popisují oblast jako seizmicky klidnou.  
Významným argumentem pro důvěryhodnost prováděných průzkumů a následného rozhodnutí 
investora by měl být fakt, že celý projekt je hrazen ze soukromých zdrojů, kdy lze předpokládat, 
že investor dobře zváží své kroky a rozhodně nepůjde do záměru s vysokou hrozbou zmaření investice. 
To nelze vždy tvrdit o projektech, kde zdroje financování z větší části zpravidla soukromé nebyly. 

 

Dojde p ři vrtání do hloubky 5 km k vibracím stroje a tím i 
celého povrchu? 

Ve vrtu dochází k vibracím v místě narušení horniny, vibrace jsou malé a se zvětšující hloubkou vrtu 
se dále snižují. Vibrace jsou tak utlumeny masou horniny a na povrchu se neprojevují.  

Nedochází k vibracím celého stroje. Vrtná souprava a technologie je konstruovaná tak, aby k těmto 
projevům nedocházelo. Děje se tomu jak z důvodů dodržení velmi přísných limitů hygieny práce, tak 
i z hlediska bezpečnosti vrtné kolony, kde by při vibracích došlo k jejímu poškození. Samozřejmě k nim 
v malé míře dochází tak jako při provozu každého strojního zařízení, ale jeho projevy jsou již 
ve vzdálenosti několika desítek metrů tak nepatrné, že nejsou smyslově zachytitelné. 

 

Ve světě byly prý zastaveny a zakonzervovány takovéto 
vrty z d ůvodu nevyhovující seizmicity. Hrozí to i zde? 

Otázka seizmicity byla podrobně probrána výše. Samotné vrtání v geologicky konsolidované oblasti 
seizmické jevy nezpůsobuje, vznikají až při vytváření podzemního výměníku tepla, kdy dochází 
ke změnám objemu hornin a uvolňování puklin jako cest pro vodu, čerpanou po ohřátí na povrch. 

Pokud jde o zmiňované zastavení a zakonzervování vrtu po geotermální elektrárnu, je znám jeden 
případ, ke kterému došlo ve Švýcarsku v Basileji, v oblasti již dříve zasaženou významnými otřesy, tedy 
v oblasti seizmicky aktivní bez přímé vazby na geotermální provozy. (Basilej byla počátkem 15. století 
zemětřesením téměř zničena.) 

V případě Basileje byly vrty situovány v známé zemětřesné zóně v podhůří mladého pásemného pohoří 
Alp.  
Bylo zde zaznamenáno zemětřesení o síle 3,6 stupně Richterovy škály. Následné vyšetřování 
prokázalo, že k této události vedl souběh více příčin: jednak činnosti, spočívající v aktivním vtlačování 
studené vody do podzemí, což vedlo k rychlejšímu postupu rozpukání hornin s doprovodnými 
fyzikálními projevy než při prostém vpouštění, a souběžného přirozeného seizmického záchvěvu nízké 
intenzity s epicentrem mimo oblast vrtu. Ani jedna z událostí by patrně sama o sobě nebyla lidmi 
vnímána.  



6 
 

(Pro informaci, Richterovo magnitudo v rozmezí 3-3,9 charakterizuje dle učebnic malé zemětřesení, 
které je často vnímáno i lidmi, ale nezpůsobuje škody na majetku.) 

 

Může dojít k seizmickým jev ům i dodate čně tj. p ři provozu 
vlastní elektrárny a teplárny? Je takový provoz vho dné 
umístit v zastav ěné části m ěsta-obce?  

Opatření týkající se seizmických jevů byla podrobně popsána výše. Vznik seizmických jevů (záchvěvů) 
v období provozu podzemního výměníku není v geologicky stabilizovaných oblastech pravděpodobný. 
Při dostatečném seizmickém dohledu a za použití výše zmíněného semaforu jsou rizika potlačována 
dříve, než se mohou projevit. Přitom zde nehovoříme přímo o rizicích pro obyvatele nebo stavby, 
ale o rizicích nepříjemných vjemů, bez skutečného rizika pro samotné stavby. Není tedy na překážku 
provozovat elektrárnu v zastavěné oblasti. 

 

Lze provoz pojistit a zárove ň garantovat ve řejnosti, že 
nebude nikterak poškozen nemovitý majetek? Nebude 
pojiš ťovna posuzovat blízkost geotermálního vrtu jako 
„vyšší riziko“ p ři uzavírání nových pojistných smluv nebo 
posuzování stávajících? 

Poškození nemovitého majetku jako následek diskutovaného projektu je vysoce nepravděpodobné. 
Pokud by k němu přece jen došlo, nastupuje samozřejmě institut odpovědnosti za způsobenou škodu. 

Nedochází ke zvýšení rizikovosti lokality. Využívání geotermálního tepla navrhovaným systémem je 
legislativně posuzováno jeho hornická činnost. Škody, které by jejím následkem vznikly, je ze zákona 
povinen hradit provozovatel hornické činnosti, tedy v tomto případě společnost ENTERGEO. Proto také 
bude provozován seizmický monitoring, aby bylo umožněno posoudit případné nároky vznášené 
obyvateli na provozovatele vrtů a elektrárny. Jde o čistě preventivní opatření - vznik otřesů, které 
by mohly působit škody na povrchu, se nepředpokládá. 

Není nám ani známo, že by pojišťovny znevýhodňovaly určité lokality např. při hloubení vrtaných studní, 
kde dochází k rázům a vibracím přímo v kontaktu s povrchem, bez jakéhokoliv významného tlumení 
masou horniny. 

 

Bude používána p ři vrtání a pozd ěji p ři provozu n ějaká 
nezdravá chemie, která bude vhán ěna do zem ě? Jaká a 
jaké to bude mít následky? 

Projekt nepočítá s použitím jakýchkoliv zakázaných látek ani při stavbě ani při provozu. Jde o seriózní 
projekt respektující veškeré platné předpisy, s cílem vybudovat špičkový provoz na úrovni poznání 
21. století.  

Při vrtání se používá těžký výplach, vynášející z vrtu na povrch rozdrcenou horninu. Na povrchu se 
výplach filtruje a recykluje a rozdrcená hornina se zbytky výplachu se ukládá na skládku příslušné 
kategorie. Základem výplachu jsou přírodní materiály - voda, bentonit (druh jílu) a baryt jako 
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zatěžkávadlo. Dále se do výplachu přidávají různé látky ovlivňující jeho účinnost, které jsou většinou 
netoxické a ekologicky nezávadné. Výjimku tvoří draselný nebo sodný louh přidávaný pouze v případě 
nutnosti zvýšení pH výplachu. Reakce vedoucí ke zvýšení pH nebezpečnost louhů v podstatě odstraní.  

Ekologicky méně vhodné mohou být látky povahy detergentů, používané běžně v pracích nebo mycích 
prostředcích. Ty v určitých případech a v malém množství při vrtání vylepšují viskozitu výplachu. 
Do přímého styku s horninami se výplach dostane až v hloubce pod 3 000 m, kde však k cirkulaci vody 
zasahující blíže k povrchu nedochází. Minimální množství závadných látek z výplachu bude chemicky 
inaktivováno již stykem s horninovým prostředím s vysokou teplotou a tlakem a s mineralizovanou 
podzemní vodou hlubokého oběhu. Ve výplachu bývá proti množení bakterií přítomen také baktericidní 
přípravek, který může mírně působit i po odvozu horninového rmutu se zbytky výplachu na skládce.  

 

Neovlivní spot řeba vody p ři vrtání a provozu řeku Jizeru 
jako jednu z nej čistších pstruhových vod? Bude zajišt ěn 
minimální pr ůtok vody Jizerou dle zákona 254/2001 Sb.? 

Z hlediska připravovaného projektu není důvod, aby byla Jizera jakkoliv ohrožena. Zákon 254/2001 Sb. 
bude dodržen, stejně jako jakékoliv další platné zákony. Společnost ENTERGEO připravuje seriózní 
projekt ve špičkovém provedení, na úrovni poznání 21. století.  

Spotřeba vody pro přípravu výplachu, pro čištění vrtů a napouštění podzemního výměníku bude 
postupná.  
Voda bude čerpána ze studní továrny do zásobních nádrží a její spotřeba bude srovnatelná s bývalým 
provozem textilky nebo spíše menší. Z řeky voda čerpána nebude. 

 

Jak budou skládkovány a likvidovány odpady všeho dr uhu, 
nezamo ří to krajinu? Jak bude nakládáno s odpadní vodou 
při odluhu parovodního ob ěhu, jaké bude její množství a 
složení – lze o čekávat vysoké koncentrace soli? 

Nakládání s odpady je vždy řešeno v projektové dokumentaci i s ohledem na problematiku uvedenou 
v otázce. Nakládání s odpady je ostatně jedním z detailně řešených oblastí v rámci stavebního řízení. 

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy. Pokud dojde ke vzniku 
nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno jako s takovými. Budou uchovávány v uzavřených 
izolovaných cisternách a v izolovaných nádržích. Likvidovány budou v souladu se zákonem o odpadech 
a s jeho prováděcími vyhláškami – tj. evidence, skladování, transport a likvidace. 

Běžné odpadní vody budou odváděny již existující kanalizací do čistírny. Ve větším množství budou 
vznikat pouze při čištění vrtů od zbytků výplachu a horninové drti před vpouštěním čisté vody 
do podzemního výměníku. Znečištění této vody bude zřejmě značně menší než znečištění dešťové 
vody z ulic, bude obsahovat jen malé množství minerální drti.  

Jediným odpadem vznikajícím ve větším množství bude horninová drť vynášená výplachem z vrtů 
a později filtrovaná z termální vody čerpané do elektrárny. Rmut z výplachu a filtrát z elektrárny bude 
odvážen na zabezpečenou skládku odpadů.  



8 
 

Podobně bude řešeno a kontrolováno složení a množství odpadních vod při provozu elektrárny. Detaily 
budou k dispozici až v pozdější fázi projektu a zejména po volbě konkrétní nadzemní technologie. 
Koncentrace solí lze ze žulového podloží očekávat spíše nízké. 

 

Jak vrty ovlivní stav povrchové a spodní vody? Nehr ozí 
úniky vody, eventuáln ě páry do podloží, či deformace 
podloží vlivem tlaku páry p ři úniku? 

 

Uvedený požadavek je nutnou součástí dokumentace, kterou bude třeba předložit před získáním 
stavebního povolení. Bezpečnost povrchových a podzemních vod je řešena a bude řešena ještě ve 
větším měřítku v podrobném projektu vrtu. Vrty budou zcela izolovány, tj. zcela bez styku s podzemní 
vodou až do hloubky min. 3 km. Předpokládá se pažení vrtu ocelovými trubkami, které se ještě pod 
tlakem z vnější strany cementují.  
To znamená, že mezi technologickou vodou a okolím je ocelová trubka a dále cementová vrstva. 
Po cementačním klidu jsou vždy prováděny zkoušky těsnosti kolony. Kontaminace prosakováním je tím 
prakticky vyloučena, přitom však ani technologická voda uvnitř oběhu geotermální elektrárny by neměla 
obsahovat žádné agresívní složky. 

Voda, která se ohřeje v hloubce cca 5 km, kde se předpokládá teplota kolem 200 0C, je přehřátá a pára 
se z ní uvolňuje až při daleko nižším tlaku, než je v hlubinách. Sloupec 5 km vody vše bezpečně jistí. 

Výsledky geofyzikálního průzkumu (seizmického a gravimetrického), jsou podkladem jak pro projekt 
vrtu, tak pro projekt podzemního tepelného výměníku. Vzhledem k předpokladu nepropustné skály hrozí 
případné úniky pouze na geologických zlomech. Jedním z cílů průzkumu je se takovým zlomům 
vyhnout. Není v zájmu investora pořídit nákladem stovek miliónů korun pouze hlubinný trativod. Proto je 
průzkumům věnována velká pozornost, a to přes jejich vysokou cenu. Z pochopitelných důvodů však 
nejsou tyto průzkumy k dispozici v úvodní části projektu. 

 

Doložte, že vrtání ani provoz GTE nebude ohrožovat ani 
v havarijních situacích ve řejnost. Je doložena bezpe čnost 
provozu z d ůvodů práce s párou pod tlakem? 

Budování hlubinných vrtů spadá do režimu tzv. zvláštního zásahu do zemské kůry, kde veškeré řízení 
probíhá kromě stavebního úřadu i na báňském úřadě podobně jako u jakéhokoliv důlního díla. K těmto 
orgánům směřuje i odpovědnost investora, příkazy a omezeními danými těmito orgány se musí investor 
řídit, případně se se všemi důsledky zodpovídat z jejich porušení. 

Momentálně předkládaný projekt hlubinných vrtů neobsahuje práce s párou pod tlakem. Protože lze tuto 
práci předpokládat v dalších fázích projektu, je na místě ujistit všechny zúčastněné, že stejně jako ve 
všech ostatních oblastech bude i zde bezpečnost provozu a ochrana zdraví pracovníků i obyvatel na 
prvním místě. Společnost ENTERGEO splní všechny příslušné normy, stejně jako je plní jiné 
společnosti v jakémkoliv průmyslovém provozu. 

V průběhu vrtání nebudou hrozit žádné zvláštní havárie ohrožující okolí. Je vyloučeno, že by mohlo dojít 
k výronům a explozím zemního plynu apod. Za nejvážnější havárii je možno považovat požár vrtné 
plošiny, kde však nebudou skladovány žádné nebezpečné látky, jež by mohly znečistit vážným 
způsobem ovzduší.   
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Budou se hlídat limity hluku a zve řejňovat výsledky jak p ři 
vrtání tak p ři provozu GTE? Zajištuje toto spole čnost 
nezávislá na investorovi? Bude vybudována protihluk ová 
bariéra?  

Kontrolu stavby a soulad postupu s vydaným stavebním povolením kontroluje příslušný stavební úřad, 
případně další místně příslušné orgány, tedy instituce na investorovi rozhodně nezávislé. Všech jednání 
předcházejících provozu elektrárny se účastní hygienická služba i veřejnost. Hlukové studie pro 
uvedená řízení jsou zpracovány schválenými postupy. Jejich správnost kontrolují odborníci z různých 
stupňů státní správy a samosprávy včetně hygienické služby. Veřejnost sama může žádat o kontrolu 
hlučnosti v kterékoliv sporné lokalitě. 

Společnost ENTERGEO počítá s tím, že splní všechny příslušné normy a že bude respektovat veškerá 
omezení a nařízení obsažená ve vydaném stavebním povolení. Vypracovaná hluková studie bude 
podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Předpokládáme, že stávající zástavba bývalé 
textilky bude účinnou protihlukovou bariérou, v případě potřeby bude doplněna o další prvky. Investor je 
připraven i ke vstřícným krokům směrem k majitelům staveb v blízkosti vrtného pracoviště. 

 

Jak dlouho bude probíhat vlastní vrtání a poté výst avba 
GTE? 

Vrtání 6 – 10 měsíců, výstavba na povrchu 6 - 8 měsíců. 

 

Způsobí vrtání krom ě hluku jiné negativní projevy nap ř. 
prašnost, t ěžká nákladní doprava, činnost v noci apod.? 

Nepředpokládá se žádná mimořádná zátěž uvedenými projevy. Kontrolou správnosti výsledků 
hlukových studií při zahájení provozu bude zabezpečeno, aby hygienické hlukové limity v obytných 
zónách nebyly překračovány. Z pohledu občana nebude zaznamenán nárůst dopravy, snad kromě 
cca 1 - 2 týdnů instalace vrtné soupravy a pak obdobně při její demontáži.  

 

Neovlivní vypoušt ěné (mařené) teplo, p říp. vodní pára 
mikroklima v dané lokalit ě? 

Mikroklima nebude měřitelně nijak ovlivněno. Předpokládaný výkon v jednotkách až k první desítce MW 
je mnohonásobně menší než instalovaný výkon běžných tepláren nebo dokonce i kotelen. Ani u těchto 
větších zařízení k žádnému ovlivnění nedochází. 

Bráno čistě fyzikálně, mikroklima bude samozřejmě ovlivněno, stejně jako mezoklima, tj. do vzdálenosti 
metrů až prvních desítek metrů od zdroje tepla nebo vlhkosti s rychle klesající intenzitou. Ovlivnění 
místní teploty bude také klesat s tím, jak efektivně bude teplo využíváno. Geotermální provoz však 
rozhodně nepovede ke změně životního prostředí tepelně ovlivňujícím přírodu nebo obyvatelstvo. 
Je možné předpokládat, že dopad bude menší než v době provozu textilky s výtopnami. 
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Co vede k rozhodnutí vrtat práv ě na Semilsku? Jaké je 
geologické složení podloží v hloubkách 5 km? Jaké j e 
procento úsp ěšnosti? 

Semilsko je jedním ze zájmových oblastí investora, neboť bylo předešlými průzkumy vyhodnoceno jako 
oblast vhodná pro umístění uvažovaného provozu. Umístění geotermálních vrtů vychází ze studií, 
prováděných pro ministerstvo životního prostředí, ze kterých vznikly mapy teplot hornin v hloubce 
zohledňující všechny dostupné poznatky o hloubkové geologické stavbě včetně hydrogeologických 
a geofyzikálních poznatků. V kombinaci s představami o lokální geologické a tektonické stavbě území 
a petrofyzikálním charakteru území v hloubce jsou vybrány perspektivní lokality, což nemusejí nutně být 
ty s nevyšším teplotním gradientem. Pro každou lokalitu je pak vytvořena další studie na základě 
detailnějších výzkumů. Všechny použitelné metody jsou však nepřímé a neposkytují úplnou jistotu 
o správnosti předpokladů vedoucích k využití geotermálního tepla. První vrt je proto vždy prováděn jako 
průzkumný, geologická stavba a vzrůst teplot jsou soustavně monitorovány a na jejich základě se 
rozhoduje o pokračování nebo zastavení činnosti.  

Na Semilsku se předpokládá, že v hloubce s dostatečným teplem se budou vyskytovat horniny 
žulového charakteru s příznivými vlastnostmi pro vytvoření tepelného výměníku. Tento předpoklad je 
nutno ověřit prvním (průzkumným) vrtem.  

Jde však o novátorský, pionýrský projekt. Proto není na základě čeho stanovit nějaké procento 
úspěšnosti.  
Víme, že v určité hloubce teplo nalezneme a známe postupy, jak ho využít. Přesto je ve hře ještě velmi 
mnoho neznámých. Podnikatelské riziko je nepopiratelné. 

 

Je bezpečné vhán ět vodu pod vysokým tlakem do vrt ů při 
pouze odhadované geologické kvalit ě vrstev?  
(Není to jako navrtávat rozpálený tlakový hrnec?) 

V další fázi projektové přípravy proběhne podrobný geofyzikální průzkum za použití metod např. 
seizmologie a gravimetrie. Jeho výsledky budou podkladem pro projekt podzemního výměníku, takže 
vhánění vody již rozhodně nebude do neznámého prostředí.  

Cirkulace vody zároveň proběhne pod neustálou kontrolou s vyhodnocováním četnosti a kvality 
mikroseizmických jevů, což se projeví na kontrolovaných změnách používaného tlaku. Projekt je 
plánován na úrovni vyšší než obvyklé bezpečnosti průmyslových provozů a bude v souladu se všemi 
platnými bezpečnostními normami.  

Voda nebude vháněna pod vysokým tlakem. Teplota provrtávaných hornin bude narůstat postupně, 
vzrůstající tlak bude hydrostatický, bez ohledu na geologický charakter podloží. Nebezpečí výronů plynu 
nebo horké vody a magmatu jako v plynodajných či vulkanických oblastech nehrozí, na Semilsku je 
něco podobného možno jednoznačně vyloučit. 

Srovnání s rozpáleným hrncem není přesné – voda, která se ohřeje v hloubce cca 5 km, kde se 
předpokládá kolem 200 0C, je přehřátá a pára se z ní uvolňuje až při daleko nižším tlaku, než je 
v hlubinách. Sloupec 5 km vody vše bezpečně jistí. 
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Lze krom ě slib ů a ubezpečení ze strany investora uvést 
konkrétní užitek pro místní obyvatele? 

Je obtížné zaručit obyvatelům užitek, lze však použít analogii se zavedením železnice před 150 lety. 
Jak prosperovaly obce, kam železnice přišla a jak se lišily ty, které si nádraží vybudovat nenechaly? 
Významná investice přináší do obce obvykle další pozitivní dopady. 

Motivací investora je vedle ekonomického zisku i možnost podílet se společně s místní samosprávou 
a s obyvateli na průkopnickém projektu geotermální elektrárny, s využitím ekologicky čisté energie 
a možná i s dopadem na výrobu a způsob nakládání s energií v budoucnosti. 

Společenský užitek přináší již samotné získání bezemisní energie. Ta může sloužit nejen k výrobě 
elektrické energie, ale také tepla pro vytápění a přináší potenciál pro aktivity dalších (třeba místních) 
podnikatelů na vytápění skleníků pro pěstování rychlené zeleniny, květin apod., výrobu zboží vyžadující 
zvýšenou potřebu tepla, vybudování vytápěného koupaliště pro občany, apod. Předpokládáme, že 
existence geotermální elektrárny s sebou do lokality přinese i další investice a pracovní příležitosti. 
Ty vzniknou nejen v samotné elektrárně či v souvislosti s jejím provozem (např. informační středisko, 
služby pro návštěvníky, restaurace, atd.), ale i jako důsledek levnější energie přímo v místě. Tak se 
může např. odpadní teplo využít pro vytápění areálu továrny, kde vzniknou další provozy, ať už 
kancelářské nebo z oblasti služeb pro obyvatele. 

Pokud jde o zmiňovaná rizika, je třeba uvést, že projekt bez rizika neexistuje. Z takového pohledu je 
riskantní vybudovat a provozovat i běžnou čerpací stanici, se všemi důsledky např. na zmiňovanou 
ochranu vod. Přesto se čerpací stanice staví, za dodržení příslušných bezpečnostních opatření, která 
drží rizika pod kontrolou. Obdobně postupuje i společnost ENTERGEO, tj. vnímá rizika a hledá cesty, 
jak je dostat pod kontrolu. 

 

Kdo bude likvidovat p řípadnou nehodu či katastrofu a jaké 
přichází v úvahu odškodn ění pro obyvatele? Ponese 
následky investor nebo nastoupí vyšší moc a nikdo s e 
nebude hlásit k odpov ědnosti? 

Pokud by došlo k nějaké mimořádné události, bude bezpochyby řešena příslušnými orgány bez ohledu 
na zájmy či názory kteréhokoliv účastníka, tedy i bez ohledu na investora, společnost ENTERGEO.  

Je vhodné uvést, že budování hlubinných vrtů spadá do režimu tzv. zvláštního zásahu do zemské kůry, 
kde veškeré řízení probíhá kromě stavebního úřadu i na báňském úřadě podobně jako u jakéhokoliv 
důlního díla. K těmto orgánům směřuje i odpovědnost investora, příkazy a omezeními danými těmito 
orgány se musí investor řídit, případně se se všemi důsledky zodpovídat z jejich porušení.  

Poruchy ve vrtu – zvládá vrtná osádka, případně báňská záchranná služba. Ústí vrtů bude z důvodu 
předběžné opatrnosti během prací zajištěno několikanásobnými  preventery tak jako při vrtání naftových 
vrtů, schopné zvládnout i velmi vysoké tlaky (ty se zde ovšem nepředpokládají, jedná se jen 
o preventivní opatření) 

Obecně jsou všechny nešťastné události, jež by mohly nastat, jako požár, havárie dopravních 
prostředků apod. řešeny stávající legislativou. 
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Je někde postavena geotermální elektrárna na stejném 
principu, jako se plánuje v Benešov ě u Semil? Je možné ji 
navštívit a jednat s vedením a samosprávou p říslušného 
města o zkušenostech? 

Společnost ENTERGEO předložila záměr vybudovat v Benešově u Semil hlubinné vrty za účelem 
využití geotermální energie. Dalším záměrem bude pravděpodobně vybudování geotermální elektrárny. 
Pro takový provoz, pokud má být ekonomický, je však třeba nejprve dosáhnout určitých minimálních 
parametrů vrtu a těmto konkrétním skutečně dosaženým parametrům vhodně přizpůsobit finální výběr 
nadzemní technologie.  
Proto společnost v této fázi přípravy ještě neřeší detaily budoucího využití geotermální energie 
a soustředí se zejména na parametry vrtu. 

Otázka směřuje k problematice geotermálních elektráren. První geotermální elektrárna v Evropě byla 
spuštěna v roce 1904 v italském Larderellu nedaleko Bologně, ta však byla zničena během druhé 
světové války. Desítky let se také vyrábí elektřina z geotermální energie v Rusku (elektrárny Mutnovská, 
Paužetka na Kamčatce) a na Islandu (např. Krafla), delší historii má i Turecko (teplárna Denizli), 
Azorské ostrovy a Guadeloupe. V současné době je instalovaný výkon geotermálních elektráren 
či tepláren největší v Itálii, Německu, ve Francii, na Islandu a v Rusku. Jde však především o využití 
horkých pramenů uložených blízko zemského povrchu či dokonce vyvěrajících na povrch.  

Projektu v Benešově u Semil jsou nejblíže geotermální elektrárny využívající tepla horké suché skály, 
budované a uvedené do provozu v tomto tisíciletí v Alsasku (Soultz-sous-Foret) nebo na německé 
straně horního toku Rýna (Landau), případně geotermální provozy v okolí Mnichova, ty jsou však opět 
budované na hydrotermálním principu, tzn. určitá voda je na rozdíl od Benešova již v podzemí přítomna. 

Společnost ENTERGEO není v současné fázi přípravy projektu v kontaktu s nějakým místním 
zastupitelstvem obce s geotermálním provozem. 

 

Můžete podat více informací o principu organického 
Rankinova cyklu? 

Organický Rankinův cyklus (ORC) je jednou z možností, jak využít ohřátého média k výrobě elektrické 
energie, a to bez ohledu na to, jakým způsobem k ohřátí média došlo. Tato technologie tedy není nijak 
svázána zrovna s geotermální energií. Společnost ENTERGEO plánuje výběr konkrétní technologie 
až na pozdější fáze projektu. Zájemce o bližší informace ohledně ORC odkazujeme např. na web 
zabývající se technickým zařízením budov: 
http://www.tzb-info.cz/2455-biomasa-efektivni-palivo-pro-orc-technologii 

 

Počítá se k ochlazování páry s využitím stávajícího 
komínu? Bude vy čištěn a vyvložkován, aby nedocházelo k 
„ čištění“ párou a k uvol ňování ne čistot? 

Předkládaný projekt hlubinných vrtů nepočítá s využitím stávajícího komína a ani jeho využití v dalších 
fázích se dnes nejeví jako pravděpodobné. Pokud by k tomu přece jen došlo, bude to možné jen 
za splnění všech platných norem a bezpečnostních předpisů, včetně předpisů týkajících se dopadu na 
životní prostředí.  
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Semily leží v  blízkosti bývalé sopky. Není riziko, že 
magmatická vrstva je blíže, než si myslíme? 

Žádný dosavadní průzkum této variantě nenasvědčuje. Pokud by tomu tak přesto bylo, mělo by to pro 
lokalitu velmi pozitivní dopad, protože by tepelná energie byla blíže povrchu a bylo by ji možné využívat 
mnohem levněji, až po např. populární islandské vyhřívané chodníky. V klidné lokalitě Semilska se tedy 
rozhodně nejedná z tohoto pohledu o riziko. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- ENTERGEO, srpen 2012 


